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X Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 3,20-35.  

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet 

posilić się nie mogli. 

Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: 

«Odszedł od zmysłów». 

Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i 

przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy». 

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan 

wyrzucać szatana? 

Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. 

I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. 

Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się 

ostać, lecz koniec z nim. 

Nie nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw 

nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. 

Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie 

dopuścili, będą im odpuszczone. 

Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, 

lecz winien jest grzechu wiecznego». 

Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». 

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go 

przywołać. 

Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i 

bracia na dworze pytają się o Ciebie». 

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» 

I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. 

Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».  



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 8. 6. 2015 – św. Jadwigi Królowej 

7. 00 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Anny i Pawła z ok. 55 r. ślubu i za dzieci z rodzinami    

- Nabożeństwo do NSP Jezusa 

 Wtorek 9. 6. 2015 – św. Efrema, diakona i dra K. 
18. 00 - Za + Renatę Maksymowicz zd. Kurpiers w 30 dz. po śm.  

- Nabożeństwo do NSP Jezusa 

 Środa 10. 6. 2015 – bł. Bogumiła, bpa 
18. 00 - Za + Stanisława Stafa w 30 dz. po śm.  

- Nabożeństwo do NSP Jezusa 

 Czwartek 11. 6. 2015 – św. Barnaby, Apostoła 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Za naszych ++ Kapłanów: Ks. Skrobocza, Ks. Liszkę, Ks.Haasego, Ks. 

Rudzkiego, pracujących w naszej Parafii Ks. Wikariuszy, za Siostry Zakonne  

i za naszych blisich zmarłych oraz za dusze czyśćcowe  

- Nabożeństwo do NSP Jezusa 

 Piątek 12. 6. 2015 – Najświętszego Serca Pana Jezusa - 

Uroczystość 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów i w int. 

naszych Chorych 

15. 00 Ślub - Marek Kalinowski i Weronika Szymaniak 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Dz. błag. o zdrowie i Boże błog.  

w pew. int. z ok. urodzin, za męża, dzieci, wnuki i prawnuki  

- Nabożeństwo do NSP Jezusa 

 Sobota 13. 6. 2015 – Niepokalanego Serca NMP –  

wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej 
7. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców oraz Dobrodziejów 

naszego kościoła 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Jarosławę Kula w 7 r. śm., za ++ rodziców, teściów, ++ z pokr. Kula – 

Jemiołek i dusze czyśćcowe  

- Za ++ z rodz. Piechota  

- Za ++ Elżbietę i Alfonsa Passon, pokr. z obu str. i d.op.  

- Za + Norberta Kornek w 3 r. śm.  

- Za + Józefa, Karola, ich rodziców i d.op. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MB FATIMSKIEJ - Z CZYTANIEM ZALECEK 

 Niedziela 14. 6. 2015 – XI Niedziela Zwykła 
8. 00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Feliksa Wittek, zaginionego syna Jerzego, za ++ 

córki Gertrudę, Annę i Jadwigę, za zięciów Konrada, Edwarda i Stanisława, 

wnuki Irenę i Ryszarda oraz d.op. 



10. 30 I Kapłan: Za + ojca i męża Józefa Wojtowicz w 10 r. śm. i za ++ z całego 

pokrewieństwa  

II Kapłan: Do MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalszą opiekę Bożą w int. 

Małgorzaty Kolibaba z ok. 80 r. ur., za + męża Pawła Kolibaba, za brata 

Józefa, za ++ z pokr. Grygosz - Kolibaba i za dzieci z rodzinami 

16. 00 Nabożeństwo do NSP Jezusa 

16. 30 I Kapłan: Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr.o zdrowie i Boże 

błog. w int. Marii i Arkadiusza Skibińskich z ok. 50 r. ślubu, za synów 

Radosława i Michała z rodzinami  

II  Kapłan: Za ++ rodz. Alojzego i Helenę Miemiec oraz za ++ z pokr. i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Seminarium 

Duchownego i za ofiary do puszek na świątynię Bożej Opatrzności w 

Warszawie  

2. W piątek 12 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 

tym dniu nie obowiązuje post piątkowy. W sobotę wspomnienie 

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny  

3. Tradycyjnie procesje eucharystyczne przez kolejne osiem dni dawnej 

Oktawy Bożego Ciała  

4. W sobotę 13 czerwca o godz. 20.00 zapraszam na NABOŻEŃSTWO DO 

MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ  

5. Na  Górze Św. Anny w sobotę 13 czerwca pielgrzymka chorych i dzieci  

specjalnej opieki, jak również pielgrzymka Róż Różańcowych  

6. W ostatnim tygodniu została przeprowadzona NAPRAWA I REMONT  

CHŁODZIARKI w naszej kaplicy cmentarnej. Zrobiono dodatkowo 

wentylację Kaplicy zgodnie z normami i wymaganiami budowlanymi. 

Koszt naprawy to Kwota 700 Zł.  

7. Składam podziękowania wszystkim za zrobienie czterech ołtarzy na Boże 

Ciało oraz za liczny i uroczysty udział w liturgii. Podziękowania dzieciom 

sypiącym kwiaty, rodzicom, służbie ołtarza, Mariankom i chórowi  

8. We wtorek o 19.00 próba chóru  

9. W sobotę o 12.00 spotkanie ministrantów 

 

 



Zapada zmrok – pieśń na nabożeństwo do MB Fatimskiej 

 

2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,  
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.  
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,  
Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. 

3. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną,  
I oddal od nich cień codziennych trosk,  
I tym co znów nie będą mogli zasnąć,  
Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. 

4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym,  
Na czas bezsenny siłę daj i moc,  
I tym co dzisiaj zasną raz ostatni,  
Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. 

           5. Zasypia świat piosenką kołysany,  

      Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.  

      Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,  

      Piastunko moich najpiękniejszych snów. 

Humor 
Na lekcji geografii: 

- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od południa - mówi nauczycielka. 

- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się Jasio. 


